ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΝ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Α/Α

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

2

ΕΜΒΑΔΟΝ (m )

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝ/ΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ (Περιοχή,
Διεύθυνση, Ο.Τ.)

Πολεοδομική μελέτη……κατοικίας
περιοχής _______________________
_______________________________

ΚΟΡΩΠΙ

: ________________

Αρ. Πρωτ. : ________________
Κτηματολογικός Αριθμός
Ιδιοκτησίας : ________________

(Φ.Ε.Κ. _______________ / _______ )

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(Ν.4315/14)
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

ΟΝΟΜΑ ___________________________________________________________
ΕΠΩΝΥΜΟ (Πατρικό) ________________________________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ _________________________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ________________________________________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ ________________________________________
ΔΗΜΟΤΗΣ _________________________________________________________
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. _______________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ________________________________________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (αριθμός, ημερ., τόπος Έκδοσης)______________________

1.9.
___________________________________________________________________
1.10. ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ *

Επωνυμία _______________________________________________________

Έδρα (Δ/νση/ Τ.Κ., τηλ) _________________________________________________________
_______________________________________________________________

Έτος ιδρύσεως ___________________________________________________

Πράξη σύστασης__________________________________________________

Εκπρόσωπος ____________________________________________________

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
2.1. ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (αγορά, δωρεά, κληρονομιά κλπ.) ____________________________
_______________________________________________________________________
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (αριθμός, ημ/νια συμβολαίου, συμβολαιογράφος, περιοχή, τόμος καταχώρησης μεταγραφής, υποθηκοφυλακείο)____________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.2.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

2.3.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (συμβολαίου) _______________________________________________

2.4.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (%) _______________________________________

2.5.

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ (ονόματα και ποσοστά) _________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________

__________________________________________________________________________
2.6. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Δ/νση, Ο.Τ., περιγραφή) ________________________________
__________________________________________________________________________
2.7. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΟΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ _______________________________
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
3.1. ΚΤΙΣΜΑΤΑ (περιγραφή, επιφάνεια, χρήση, κατάσταση, ιδιοκατοίκηση ή μίσθωση κλπ) ________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ:
(Διαγράψτε ότι δεν ισχύει)

7.1.

3.2. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ (είδος, ποσότητες) ___________________________________________
__________________________________________________________________________
3.3. ΔΕΝΔΡΑ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (είδος, μέγεθος, παλαιότης, μορφή καλλιέργειας) ____________
__________________________________________________________________________



Έλαβα γνώση των κτηματολογικών στοιχείων που αφορούν την σημερινή μου
ιδιοκτησία.



Συμφωνώ με τη θέση, το σχήμα, την επιφάνεια και τα λοιπά στοιχεία που αφορούν
την ιδιοκτησία μου



Δεν συμφωνώ με τα στοιχεία του κτηματολογίου που αναφέρονται στην ιδιοκτησία
μου και συγκεκριμένα ________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

_______________________________________________________________________

Εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης έχει και άλλες ιδιοκτησίες στον ίδιο Δήμο, συμπληρώνεται και ο πίνακας
της σελίδας 4.

_______________________________________________________________________

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (28-05-2014) (αφορά πολεοδομικές μελέτες: Καρελλάς, Κίτσι, Μακιλιάρι, Αγ. Μαρίνα 3η γειτονιά)
5.1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _________________________________________________

5.2.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ __________________________________________

5.3.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ________________________________________

5.4.

ΕΠΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ *


Επωνυμία ________________________________________________________



Έδρα (Δ/νση/ Τ.Κ., τηλ) _______________________________________________

7.2.

Δέχομαι αντί ολόκληρης ή μέρους της εισφοράς σε χρήμα που μου αναλογεί, να
προσφέρω ίσης αξίας τμήμα της ιδιοκτησίας μου.

7.3.

Δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς
δηλώσεως, ότι όλα τα στοιχεία της δήλωσης είναι αληθή.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

________________________________________________________________

5.5.



Έτος ιδρύσεως ____________________________________________________



Πράξη σύστασης __________________________________________________

_________________________

ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (αριθμός - ημ/νια συμβολαίου, συμβολαιογράφος, περιοχή, τόμος καταχώρησης μεταγραφής, υποθηκοφυλακείο) _____________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.6.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (%) _______________________________________

5.7.

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ______________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1. Συμβόλαια σημερινού ιδιοκτήτη (παρ. 2.2) και παλαιοτέρου (παρ. 5.5)
και τα διαγράμματα που τα συνοδεύουν.
6.2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων,
κατασχέσεων ή Κτηματολογικό φύλλο Πρώτων Εγγραφών.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. Για κάθε οικόπεδο και για κάθε συνιδιοκτήτη, συμπληρώνεται χωριστή
δήλωση. Υποβάλλονται δηλώσεις για όλες τις ιδιοκτησίες της περιοχής που
αναφέρεται στην πρόσκληση.
2. Νομικά πρόσωπα – Δημόσιο, Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Σωματείο,
Ίδρυμα, Αστική Εταιρεία, Εμπορική Εταιρεία, (ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος,
περιορισμένης ευθύνης, Ανώνυμος), Συνεταιρισμός. Τα γ,δ, και ε, συμπληρώνονται μόνο από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
3. Ξενόγλωσσα ονόματα αναγράφονται,
 Με στοιχεία της Ελληνικής αλφαβήτου
 Στην ξένη γλώσσα
4. Τα στοιχεία της παραγράφου 5, συμπληρώνονται μόνο εφ΄ όσον, ο τίτλος
κτήσης της παρ. 2.1 είναι μεταγενέστερος της ελεγχόμενης ημερομηνίας ήτοι:
Για περιπτώσεις α΄ και β΄ κατοικίας η 28 ΜΑΪΟΥ 2014

